
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
Privind retragerea dreptului de folosinţă veşnică asupra unor terenuri şi 

trecerea acestora din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea 
privată a comunei Peciu-.Nou 

 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judeţul Timiş; 
 
 Având în vedere raportul întocmit de primarul comunei Peciu-Nou domnul 
Fărcălău Ioan, prin care se propune retragerea dreptului de folosinţă veşnică 
asupra unor terenuri acordate conform Decretului 493 din 1954 şi trecerea 
acestora din proprietatea Statului în proprietatea Comunei Peciu Nou , 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar 
republicată, actualizată, 
 În temeiul art.4.din Decretul 493/1954 privind  autorizarea comitetelor 
executive ale sfaturilor populare sa atribuie terenuri, proprietatea statului, unor 
categorii de cetateni ce voiesc a-si construi locuinte fara credite acordate de stat 

În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală art. 119,120,121,36 alin.2 litera „C” şi art. 45 alin.1., 

Adoptăm prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1 – Se aprobă retragerea dreptului de folosiinţă asura terenurilor 
conform anexei nr 1 care face parte integrantă din această hotărâre. 

 
Art.2-Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român  în proprietate 

aprivată a terenurilor cuprinse în anexa nr.1 a prezentei hotărâri. 
 
 Art.3 – Prezenta hotărâre, se comunică: 

- Cetăţenilor comunei Peciu-Nou, prin afişare; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate Imobiliară; 
- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş, 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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DATA 16.04.2009             Secretar 
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Hotărârea a fost adoptată cu  11 voturi  “pentru”-   voturi  “împotrivă”   şi -  voturi “abţinere”  din totalul de 13 

 



 
Anexa 1 la HCL  77 din 16.04.2009 

 
 
Nr. 
Crt 

Nr 
CF 

Nr.cadastral 
Topografic 

Descrierea imobilului Înscrieri privitoare la proprietate Înscrieri privitoare la sarcini Amplasame
nt 

1 2107 354/a/1/3     Loc de casă  Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului conform decr.493/1954 
în fav. Neagu Ioan şi soţia Neagu 
Rozalia  

Diniaş 
 

2. 2108 354/a/1/4 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului conform decr.493/1954 
în fav.Subuloniev Paulina 

Diniaş 

3. 2109 354/a/1/6 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului conform decr.493/1954 
în fav.Glisici Ghioca 

Diniaş 

4. 2111 354/a/1/15 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului conform decr.493/1954 
în fav.Ieftinici Jiva şi soţia Ieftinici 
Slavona 

Diniaş 

5. 2112 354/a/1/17 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului conform decr.493/1954 
în fav.Cîrlan Floare 

Diniaş 

6. 2113 354/a/1/19 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului conform decr.493/1954 
în fav.Stîncov Jiva şi soţia Stîncov 
Desanca 

Diniaş 

7. 2114 354/a/1/21 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului conform decr.493/1954 
în fav.Mihailov Daniţa 

Diniaş 

8. 2117 354/a/1/24 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului  în fav.Roicov Gaia şi 
soţia roicov Maria 

Diniaş 

9. 2120 354/a/1/27 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului în fav. Martinov Giuriţa 

Diniaş 



10. 2124 354/a/1/31 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului  în fav.Mihailov Umilna 
şi Mihailov Iova 

Diniaş 

11. 2125 354/a/1/33 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului în fav.Petrov Miţa 

Diniaş 

12. 2127 354/a/1/35 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului conform decr.493/1954 
în fav.Lazici Persida  

Diniaş 

13. 2129 354/a/1/38 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului conform decr.493/1954 
în fav.Cosanici Liubinco 

Diniaş 

14. 2132 354/a/1/42 Loc de casă Statul Român-proprietar teren cu nr 
.4496/1959 
 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului conform decr.493/1954 
în fav.Mun Alexandru şi soţia 
Mun Velinca 

Diniaş 

15. 2135 354/a/1/44 Loc de casă Statul Român –proprietar teren cu nr 
4496/1959 

Drept de folosinţă veşnică asupra 
terenului conform decr.493/1954 
în fav.Claniţa Vasa şi Claniţa Mata  

Diniaş 

        


